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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Bermunda z Federace Plejaren 

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Sedmistý pětadevadesátý kontakt 

úterý, 8. března 2022, 22.01 hod 

 

Bermunda   Jsem opět zde. Buď pozdraven, Eduarde, milý příteli. 

Billy   Ach, vítám tě, Bermunda. Je pěkné tě vidět, i já tě zdravím. 

Bermunda   Ano, měla jsem žel hodně práce a byla jsem i nepřítomna, takže jsem nebyla schopna přijít 
dříve. 

Billy   Dobrá, bývá tomu právě tak, že člověk nemůže vždy dělat to, co by rád, a tak se to má i s tím, 
že nemůžeš jednoduše přijít, protože jsi plně zaměstnána jinými věcmi. 

Bermunda   Tak tomu je, ale měla jsem dost času na to, abych se věnovala dvěma kresbám, jimiž jsem 
znázornila Henocha a Izajáše. Nejsem sice zvláště nadaná kreslířka, avšak domnívám se, že se mi tyto 
výkresy, které jsem obkreslila na základě obrázků, jež máme uchovány v letopisech našich předků, 
v obou případech vydařily. Tady, to jsou ony ... 

Billy   ... Ano, myslím si, že jsou opravdu dobré a že z nich naši odborníci budou moci něco udělat, čímž 
mám na mysli, že umělečtí kreslíři, kteří tyto kresby budou zpracovávat a učiní z nich dobré obrázky, 
budou moci tyto obkreslené výkresy, jak to nazýváš, dobře využít. Kdybys mi je mohla, jako to dělá 
pokaždé Ptaah, poslat na kopírku, tak bych je mohl okopírovat. Jak se to dělá, čímž myslím, jak to 
funguje, to tě mohu naučit. 

Bermunda   To je dobré. 

Billy   O. k., tak se do toho pusťme ... 
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... 

Bermunda   ... Je to vlastně velmi jednoduché ..., je to ale primitivní technika, kterou člověk i přesto 
musí chápat, aby s ní uměl zacházet. 

Billy   To vše je právě naše pozemská technika, a nikoli technika Plejaren. 

Bermunda   Žel je ještě velmi primitivní. Na stranu druhou lze však právě v této formě techniky nalézt 
pravý důvod, proč jsi při své důležité práci zle obtěžován a omezován. Avšak o tom řeknu později ještě 
to, co bude nezbytné. 

Billy   Dobrá. – Jak jsem právě řekl, ta technika není od Plejaren, ale je pozemská, a tak potrvá ještě 
dlouhou dobu, než pozemšťánci pokročí tak daleko jako vy. Budoucnost nevypadá právě růžově 
a nadějně v tom ohledu, že by mohlo být na Zemi jednou přítomno to, co je u vás, Plejaren, v současnosti 
zcela běžné. Tady na Zemi vládne žel nelogičnost, nerozum a nesoudnost. Proto je mezi Amerikou, která 
je posedlá světovou vládou, a Ruskem opět otevřená váda. 

Bermunda   Tím slovem váda myslíš patrně rozpory? 

Billy   Ano, to tím myslím. Ale dost už toho, neboť mám nejprve něco jiného, až ještě zkopíruji a odložím 
ty kresby od tebe ... 
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Bermunda   Ale jak si všímám, tak nejsi po zdravotní stránce úplně ... 

Billy   ... Ty si také všimneš všeho. – Dobrá, poslední sobotu mě zase něco postihlo, čímž myslím, že mě 
to »skolilo«; tím mám na mysli, že jsem se kvůli závrati a tak zhroutil. Eva ihned mobilizovala Atlantise, 
který mě dopravil do nemocnice ve Wetzikonu, kde jsem byl samozřejmě po dlouhé hodiny lékařsky 
vyšetřován, přičemž čekací doba byla dosti dlouhá – jako obvykle. Můj puls poklesl na 20 úderů 
za minutu, takže se hlavní lékařka domnívala, že je opravdu zázrak, že jsem to vůbec přežil. Velmi rychle 
je žel můj beztak již nízký srdeční tep nebo puls označován jako prostá nebo běžná porucha srdečního 
rytmu, jak mi před dobrými 40 lety jednou řekl starý doktor Flachsmann, který mínil, že se nemám 
nechat vehnat do úzkých, když mi budou namlouvat, že trpím jen lehkými poruchami srdečního rytmu. 
Tento doktor říkal, že podle toho, jak mě zná – on mi předepsal také trvalý lék, který musím užívat po 
celý svůj život a bez nějž nemohu existovat, jelikož jinak se mi pomátne hlava –, jsem vlastně člověk, 
který sám ví, co musí dělat pro své zdraví, takže mi nadále již nebude předepisovat a dávat žádné léky, 
ale mám mu vždy sám říkat, co potřebuji. 

Nuže, já vím, že mé srdce bije zpravidla pomalu nebo nepravidelně. O tom bys měla pro jednou něco 
vysvětlit. 

Inu, lékaři si mě chtěli bezpodmínečně hned nechat na klinice a chtěli mi v pondělí, tedy včera, uštědřit, 
resp. voperovat kardiostimulátor, což jsem ale nechtěl. Proto jsem musel podepsat prohlášení, 
že opouštím nemocnici a odcházím domů na vlastní nebezpečí, a navíc jsem musel vysadit lék »Beloc 
Zok«. Hlavní lékařka si ještě myslela, že je to nebezpečné a že se může stát, že náhle padnu mrtvý na zem. 
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To jsou věci, které vím o tom, co se odehrálo, a proto se mi stále ještě nedaří tak dobře, a nevolnost 
mám právě ještě vepsanou do tváře, přičemž se zhoršila má mluva. Žel to v tomto ohledu pořádně 
hapruje, neboť náhle již nejsem schopen formulovat ta správná slova. Jsou sice v mé hlavě, ale 
jednoduše je nedokážu vyslovit, a proto nastávají zmatky při vyjadřování, které se naštěstí ihned vyřeší, 
když lidé, s nimiž právě hovořím, nápomocně řeknou to, co chci vlastně povědět já. Většinou se jedná 
o jména, přičemž ohledně jiných věcí jednoduše počkají, než dokážu říci to, co vlastně říci chci. Co 
dokážu s tebou a čeho jsou spolu schopni ostatní Plejaren, to žel v jejich případě není možné. Ty jako 
lékařka bys mi ale vlastně mohla vysvětlit, jak se věci s nízkým pulsem skutečně mají. Jak nebezpečné to 
je atd. Můžeš mi to vysvětlit tak, jak se o tom hovoří na Zemi, jelikož ses – jak jsi jednou podotýkala – 
naučila lékařská latinská slova atd., která se používají v pozemské medicíně. 

Bermunda   Dobrá, učiním tak. To celé, co tě porazilo, byl patrně opětovný záchvat tvého mozku, 
mozková mrtvice. Také ... 

Billy   ... To si myslela také Eva. 

Bermunda   Ano, to má zřejmě pravdu. – Patrně se této příhody tedy účastnilo i srdce a to je skutečně 
neobvyklé v té podobě, jakou líčíš; skutečně je to celkově velmi kromobyčejné. Tu okolnost, že tvůj puls 
klesl na 20 úderů, chci podle pozemských pojmů nazvat bradykardií, což znamená pomalý srdeční tep. 
Kvůli němu – a to pro tvůj tělesný oběh není dobré – nebylo tvé tělo již schopno vystačit si s pouhými 
asi 20 údery za minutu. K tomu chci vysvětlit následující: Pokud se u tebe objevil pomalý srdeční tep, tak 
to nebylo neškodné a muselo to být ošetřeno. K tomu bych ráda vyložila následující: Při bradykardii 
nejsou tělo a mozek již dostatečně zásobovány krví a kyslíkem, a tudíž nastává dušnost, únava a závrať, 
avšak nakonec může člověk v tomto důsledku upadnout do bezvědomí nebo do mdlob. Již tehdy, když 
je puls nižší než 40 úderů za minutu, by se muselo zakročit, podle okolností voperováním 
kardiostimulátoru, jak ti bylo ohlášeno, nicméně se naskýtala otázka, zda se puls opět znormalizuje, 
nebo nikoliv. Bylo také nutno objasnit, zda byl pomalý sled srdečních tepů zapříčiněn léky, nebo nikoliv, 
jako např. beta-blokátory nebo antagonisty vápníkového kanálu. Jelikož tomu v tvém případě tak bylo, 
muselo být neprodleně zváženo snížení dávek nebo změna léků. 

Billy   Pověz teď ale, prosím, co nízký srdeční tep a puls vlastně znamenají, a co jsou běžné poruchy 
srdečního rytmu. 

Bermunda   Pojmem prosté nebo běžné poruchy srdečního rytmu se označuje také příliš pomalu nebo 
nepravidelně bijící srdce. Poruchy srdečního rytmu jsou však velmi různorodé, přičemž největší počet 
z nich není bezprostředně problematický nebo velmi nebezpečný. Kvalitu života narušují pouze těžké 
jevy tohoto druhu, takže jsou nebezpečná skutečně jen ohrožující onemocnění, jako tehdy, když srdeční 
tep hluboko klesne, jako např. na pouhých 20 úderů za minutu. 

Pomalý srdeční rytmus, resp. bradykardie: V tomto případě tluče srdce příliš pomalu. To je vlastně ten 
správný latinský výraz, jak jsem již říkala. Rytmus udává sinoatriální uzel, který může být nemocný, nebo 
je narušen přenos elektrických impulsů na srdeční komory v takzvaném AV uzlu (atrioventrikulárním 
uzlu), čímž nastává AV blokáda; tuto poruchu, resp. tyto blokády v elektrické rozvodné soustavě, lze 
odstranit pomocí kardiostimulátoru. 

Normální, zdravé srdce tluče v klidovém stadiu 60krát až 70krát za minutu. Při tělesné námaze, velkém 
rozčilení nebo psychickém stresu může tlouci, v souvislosti se stářím organismu, až 180krát za minutu. 
Během 24 hodin tluče srdce v průměru 100 000krát a pumpuje do těla cca 60 ml krve při každém úderu, 
takže je tělo za den zásobeno asi 6000 litry kyslíku a živin. Srdeční komory musejí být vzájemně vyladěny, 
pravidelně se stahovat a opět roztahovat, neboť jen díky tomu může pumpování krve bezvadně 
fungovat. Při tom udává přirozený stimulátor, sinoatriální uzel, jak se nazývá, v pravé srdeční předsíni 
takt, neboť generuje elektrické impulsy, které putují dále, a sice až k AV uzlu. Odtamtud je koordinovaně 
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stimulován srdeční sval, a sice přes takzvaný Hisův svazek a další, elektricky vodivá vlákna, následkem 
čehož se srdeční komory stahují a krev je z nich pumpována do plicních tepen a aort. 

Jinak se hovoří také o poruše srdečního rytmu, resp. arytmii, když srdce tluče, resp. odvádí svoji práci 
příliš pomalu, příliš rychle nebo nepravidelně, přičemž elektrické impulsy, pravidelně vydávané 
v sinoatriálním uzlu, jsou příliš rychle nebo příliš pomalu vedeny dále do srdečních komor, což se nazývá 
a označuje jako porucha vodivého systému srdce. 

Povaha všech obtíží při nějaké poruše srdečního rytmu určuje tedy otravnou poruchu rytmu, takže může 
člověk trpět např. příliš pomalým srdečním rytmem, z čehož pak vyplyne oslabení výkonu, závrať nebo 
krátkodobé bezvědomí. Oproti tomu příliš rychlým rytmem může být vyvolán prudký a zběsilý tlukot 
srdce. Příznakem poruchy srdečního rytmu může být nepravidelný puls, dušnost, tlak na prsou, selhání 
výkonnosti nebo pocení. Může tomu být ale také tak, že si člověk poruchy srdečního rytmu vůbec 
nevšimne, nebo jen minimálně. Porucha se však může vyskytnout i v podobě záchvatu, může jednoduše 
opět zmizet, nebo může přetrvávat několik dní či také trvale. Je-li tlukot srdce rychlý, zběsilý, nebo 
nepravidelný, měl by člověk bezpodmínečně tuto záležitost vyjasnit, v každém případě zvláště tehdy, je-
li tento stav doprovázen obtížemi, které jsem předtím uvedla. 

Extrasystoly: V tomto případě se jedná o občasné dodatečné srdeční údery, které vycházejí z předsíní 
nebo někdy ze srdečních komor. Extrasystoly jsou vlastně velmi časté a většinou nevyžadují ošetření. 
Jelikož při jejich výskytu nastávají vždy jisté delší pauzy, vzniká někdy srdeční klopýtnutí nebo je 
vynechán srdeční úder, což je zpravidla, téměř vždy neškodné. 

Poruchy srdečního rytmu jsou velmi různorodé, a tudíž je nelze jednoduše ujednotit. Např. porucha 
srdečního rytmu ventrikulárního druhu způsobuje, že srdeční komory bijí příliš rychle, takže již nemohou 
být plněny dostatečným množstvím krve a opět vyprazdňovány. 

Komorová tachykardie je ventrikulární porucha srdečního rytmu, při níž srdeční komory tlučou 
nepravidelně, resp. neregulérně příliš rychle. Tyto komory totiž již nepřijímají dostatek krve, takže se již 
nemohou plnit a správně vyprazdňovat. Lidé se kvůli tomu cítí velmi špatně, zažívají dušnost, tíseň 
na prsou, zběsilý tep a závratě. Vyvstává nouzová situace, která může přejít ve fibrilaci komor 
a v zastavení srdečního oběhu. Z toho důvodu se člověk, jak bylo již řečeno, cítí velmi špatně a vzniká 
nouzová situace, která způsobuje fibrilaci komor, jež může mít za následek zástavu srdečního oběhu, 
pokud nebude neprodleně lékařsky zakročeno. 

Fibrilace komor je rovněž ventrikulární porucha, při níž jsou srdeční komory až 250krát za minutu tak 
rychle elektricky stimulovány, že se již nedokážou dostatečně rychle stahovat, následkem čehož již 
do tělesného oběhu nemůže být pumpována žádná krev, takže může následovat zástava srdečního 
oběhu, pokud se člověk dostatečně rychle, a tedy neprodleně nepodrobí srdeční masáži a nutnému 
zákroku pomocí takzvaného defibrilátoru. A k tomu budiž ještě jednou řečeno toto: 

Pokud se srdeční komory již nemohou dostatečně stahovat, tak to způsobuje, že do tělesného oběhu již 
není pumpována žádná krev, následkem čehož vzniká zástava srdečního oběhu. Člověk se musí ihned 
podrobit opatřením na záchranu života, přičemž je naléhavě podstatná srdeční masáž a použití 
externího defibrilátoru. 

Budiž ale také řečeno, že veškeré poruchy lze v zásadě rozdělit na 2 skupiny: Zaprvé existují poruchy 
srdečního rytmu, jež se objevují v předsíních srdečních komor, před takzvanými ventrikulami, a navíc se 
vyskytují nejčastěji a coby supraventrikulární poruchy srdečního rytmu, přičemž ale neznamenají 
bezprostřední nebezpečí. Kromě nich tedy existují ještě ty poruchy srdečního rytmu, jež vznikají přímo 
v srdečních komorách a jež se označují jako ventrikulární poruchy srdečního rytmu, které jsou skutečně 
životu nebezpečné a jež je nutno rychle ošetřit. Bez lékařského ošetření vedou k akutním nouzovým 
situacím, které v definitivním případě zapříčiňují zástavu oběhu a nakonec akutní srdeční smrt. 
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Supraventrikulární tachykardie znamenají příliš rychlý rytmus srdečního tepu, který se velmi často 
projevuje bušením srdce nebo jeho zběsilou aktivitou, přičemž tato tachykardie postihuje zvláště lidi k ní 
náchylné. Tento chorobný jev rovněž bezprostředně neohrožuje lidský život, avšak poznamenává jeho 
kvalitu, takže by měl člověk celou věc nechat lékařsky objasnit. 

Fibrilace srdečních předsíní, kterou musím uvést, představuje poruchu srdečního rytmu, která se 
objevuje v podobě míhání předsíní. Při této poruše vyvstává v předsíních jakýsi druh elektrické bouře, 
v jejímž důsledku tluče srdce chaoticky, nepravidelně a často i příliš rychle, což se může objevovat čas 
od času nebo působit trvale. Fibrilace předsíní sice nepředstavuje bezprostřední nebezpečí, avšak člověk 
by měl nechat celou tuto věc i přesto lékařsky vyjasnit, jelikož může přece jen vzbuzovat závažné 
důsledky, jako kupř. mozkovou mrtvici nebo srdeční slabost. Preventivní léčba pomocí prostředků 
na ředění krve je zpravidla žádoucí a nevyhnutelná. 

Billy   Tato věc je mi dobře známa, neboť i já musím požívat přípravky na ředění krve, a sice formou 
specifického Aspirinu. 

Bermunda   To je mi známo, a že tento přípravek užíváš, to je velmi dobře, jak vím. 

Billy   Každopádně působí v tom rámci, v jakém musí. 

Bermunda   Kmitání předsíní je další věc, kterou je nutno uvést. Zde se jedná rovněž o předsíně, z nichž 
je působena porucha rytmu, což se odehrává v pravé předsíni a vede k prudkému pulsu. Tento puls je 
ovšem často pravidelný, na rozdíl od fibrilace předsíní. Avšak také kmitání předsíní vede k příznakům 
rozdílného charakteru, jako je bušení srdce, tlak na prsou nebo pokles výkonnosti. Ředění krve je zde 
zpravidla stejné jako v případě fibrilace předsíní. Při ošetřování tohoto kmitání předsíní může člověk 
využívat tytéž lékové možnosti, jaké se využívají při fibrilaci předsíní, přičemž v nejčastějších případech 
je nutno upřednostnit zásah v podobě katetrizační ablace před lékovou terapií, jelikož touto ablací lze 
docílit velmi dobrých léčebných hodnot. 

Dále musím vysvětlit ještě následující: 

Příčiny poruch srdečního rytmu mohou být velmi různorodé, přičemž se mohou objevovat 
i neočekávaně a bez zjevného důvodu v každém věku. Je ovšem fakt, že s rostoucím věkem roste i riziko, 
že člověk utrpí poruchu srdečního rytmu. Může se také stát, že vlastní příčinu tvoří choroba srdečního 
oběhu, jako je např. vysoký krevní tlak, srdeční infarkt nebo i poruchy hormonálního koloběhu. Také 
alkohol, drogy či léky mohou vyvolávat onemocnění srdečních chlopní, stejně jako příliš mnoho kofeinu, 
takže pití kávy ve velké míře může být příčinou srdeční insuficience (nedostatečnosti), nebo může 
vyvolat poruchu rytmu. 

Srdeční tep a puls mají rozhodující vliv na zdraví člověka, přičemž příliš rychlý, příliš pomalý, nebo 
nepravidelný srdeční tep může být často i jen nahmatán. Přesnější diagnózu lze ovšem vyhotovit pomocí 
elektrokardiogramu, přičemž ... 

Billy   Který se nazývá krátce EKG. 

Bermunda   Správně, to jsem měla vlastně ještě říci, což jsem však neučinila. Ale děkuji za upozornění. 
Dále je nutno zmínit to, že k objasnění celé věci mohou být provedeny i rentgenové snímky, 
echokardiografie a elektrofyziologické vyšetření. Poruchu srdeční rytmu, která není nebezpečná, není 
nutno ošetřovat, přičemž nezavdává ani důvod k obavám, neboť srdeční rytmus může být opět uveden 
do normálního stavu pomocí takzvaného Valsalvova manévru. 

Pokud se však tato porucha objevuje častěji, tak může určitě napadat a narušovat kvalitu života, přičemž 
při léčbě tohoto neduhu lze využít – dle míry daného onemocnění – různé metody. Například lze poruchy 
rytmu normalizovat pomocí účinných léků, ale jisté poruchy lze úspěšně řešit i pomocí katetrizační 
ablace, při níž nastává obliterace jistých částí srdeční tkáně. To se zpravidla provádí pomocí několika 
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proudových rázů, jelikož jeden jediný eventuálně nemusí postačovat. Tento pochod může probíhat 
i za pomoci patřičně účinných léků, čímž následuje jistý druh »nového startu«, takže je rytmus podnícen 
k tomu, aby opět fungoval správně. 

Příliš pomalému srdečnímu tepu lze každopádně čelit kardiostimulátorem, avšak při nebezpečných 
poruchách srdečního rytmu je nezbytná implantace defibrilátoru, který se zkráceně nazývá ICD. 
Ve skutečně ohrožující situaci je nutně potřebné, aby bylo srdce přestimulováno elektrickým šokem. Ani 
četné, skutečně neškodné poruchy srdečního rytmu nemají žádný negativní vliv na věk, kterého se 
člověk dožívá, takže může člověk, navzdory často se vyskytujícím neškodným poruchám, žít normální 
život bez léčby a strachu. 

To jsou věci, které chci v krátkosti vysvětlit, avšak bylo by toho možno vyložit ještě mnohem více, avšak 
to by vedlo příliš daleko a vyžadovalo by to skutečné pojednání. Myslím si však, že to, co jsem vysvětlila, 
bude postačoval k tomu, aby lidé pochopili, co vlastně ty různorodé poruchy srdečního rytmu znamenají 
a jaká je jejich léčba. Ale v případě, jaký nastal u tebe, se mi zdá, že hlavní příčinou zhroucení byla 
nadměrná mozková zátěž a že to skutečně nebylo neškodné. 

Billy   Což tak možná skutečně je. V následující době se to přece ukáže, ale nyní jsou tu ještě jiné věci, 
které musíme ještě probrat. Jsem velmi zvědavý na to, zda jsi něco vypátrala ohledně toho pedofilně 
sexuálního sériového vraha Jürgena Bartsche, který se vlastně nejprve jmenoval jinak, ale později byl 
adoptován. Rád bych věděl, proč náhle zemřel již ve věku 30 let. Ptaah jednou povídal, že byl tento muž 
zavražděn, a proto jsem se tě tázal, zda bys to mohla objasnit. 

Bermunda   Byl skutečně zavražděn, a sice vlivem úmyslného předávkování odparnou látkou, která se 
tehdy používala při narkotizaci. Lékař odpovědný za tuto vraždu byl zastáncem trestu smrti, jednal podle 
vlastního uvážení a vykonal to, co pro sériového vraha pokládal za spravedlivý trest. 

Billy   Žel se stalo, že od té doby, co tady byli ti maličcí, se odehrávají nové věci, které vše převracejí 
naruby. K tomu nyní nově patří i to, že celé to vměšování těch cizích sil napadá i moje zdraví, krom toho, 
že tyto síly poblázňují počítač a ustavičně maří moji práci, zatímco jiné osoby mohou na tomto přístroji 
pracovat normálně. A fakt, že si nevymýšlím a že je vše skutečně tak, jak říkám, mohou lidé dokázat, 
stejně jako ty a ti ostatní, když stojí vedle mě a vidí, že nedělám nic špatně, ale i přesto vše běží chybně 
a pokřiveně. 

Posledně jsem chtěl něco napsat ohledně americké Oblasti 51 a Oblasti 52, pak také o »Wright-
Pattersonově letecké základně«, »Projektu Montauk«, »Filadelfském experimentu«, jakož také 
o Antarktidě, pravdě o Mayích, které jsme navštívili se Sfath, a dále také o národu Čibčů/Muisků, a tedy 
o Eldorádu s jezerem Guanitavita nebo jak se jmenovalo1, v němž bylo potopeno slitinové zlato. 
A na počítači se dělo totéž, jako když jsem chtěl něco napsat o stínové vládě USA, která existuje již 
od roku 1767 a která řídí americkou politiku, aniž by si něčeho z toho velcí vládní hráči všimli nebo o tom 
něco věděli, a tudíž jsou nevědomky ovlivňováni, rozhodují se chybně, chybně také jednají a dělají to, co 
odpovídá smýšlení činitelů této stínové vlády. Ale to vše mi bylo od základu zhaceno a zmařeno, neboť 
můj počítač byl natolik poblázněný, že jsem již nemohl nic dělat. 

Bermunda   To celé se stále zhoršuje, což vyplývá z toho, co započalo již ve tvém mládí ze strany 
příslušníků sekty a co tě během tvého života zhoubně pronásledovalo. Avšak o tom budu chtít něco 
povědět později, neboť nyní jsou tu ještě jiné věci, které je nutno prohovořit. 

Billy   Něco podobného se děje už léta také s Julianem Assangem, kterého Američané obviňují ze zrady, 
jelikož rozšířil pravdu o zločinných válečných intrikách USA atd., přičemž jej také Švédsko obviňuje 
z údajného znásilnění. Této intriky se účastní také Anglie, neboť ta jej nechala zatknout, když byl kvůli 

 
1 Viz Laguna de Guatavita: Jezero v kolumbijském pohoří Východní Kordillera; pozn. překl. 
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zákeřnosti a podlosti nového ekvádorského prezidenta vyhozen z londýnského velvyslanectví, kde 
nalézal po celá léta azyl. Nyní již asi 3 roky hořce trpí v jednom anglickém vězení a musí stále očekávat, 
že jej Anglie zrádně vydá Americe, kde si má odsedět minimálně 175 let – pokud nebude dokonce 
popraven. To celé jen proto, že Amerika kvůli Assangovi zuří, jelikož odhalil válečné zločiny Američanů. 

Bermunda   Jeho zatčení a obvinění, jakož i to, jak se s ním nestydatě zachází, představují ostudnost, 
nespravedlnost a nevídanou nehumánnost. 

Billy   Vládním činitelům a většině národa je to lhostejné, zvláště právě těm, kteří patří ke straně 
republikánů. Že se také mezi demokraty nalézají lidé, kteří jednají stejně a Assange zatracují, to je jasné. 

Bermunda   Ale já jsem předtím hovořila o jiném tématu, kterému se chci nyní opět věnovat: Co se týče 
těch sektářských intrik, které na tebe působí a které poškozují tvé zdraví, tak ty mezitím vyzkoumali 
Ziltoner (Ziltoňané), kteří u tebe byli 4. 1. 2022. Arlion, Ziltoner (Ziltoňan), který celou věc vede, nám 
nyní referoval o tom, že byli schopni vypátrat, že energie a síly, které vše zapříčiňují ohledně tvé práce, 
počítačových přístrojů a poškozování tvého zdraví, představují dodatečný účinek celoživotních útoků 
na tvoji osobu. 

Zlovolné náboženské machinace věřících osob dřívější doby – když jsi ještě nesídlil ve Středisku, ale byl 
jsi na cestách v širokém okruhu mnoha států Země, kde jsi byl i přesto vystaven veškeré nenávisti 
a pomstě sektářsky zaujatých osob – byly přeneseny na jejich potomky, které jejich rodiče poštvávali 
proti tvé osobě a kteří se ještě dnes snaží o to, aby tě sprovodili ze světa, jak jsi to jednou nazval. Čtyři 
z těchto potomků, kteří žel rovněž podléhají fanatické náboženské víře, se spojili dohromady a dokázali 
s dalšími pomocníky vypracovat vynález na technické bázi, který je schopen nechat působit náboženské 
energie a síly tak samostatně, že mohou být nasazeny a zaměřeny na určitou osobu, které jsou schopny 
v každém ohledu škodit. Na základě snah věřících, resp. sektářů z ... se takříkajíc jejich snahy 
osamostatnily v podobě velmi silných náboženských energií a sil a působí pomocí jedné určité aparatury 
automaticky proti tvému počítači a tobě osobně. Postupovat proti tomu však Ziltoner nejsou schopni, 
neboť ani oni nemohou, navzdory svému vysokému evolučnímu stupni, provádět zázraky, a tudíž jsou 
vázáni na to, čeho jsou v současnosti schopni. I oni potřebují hodně času k tomu, aby vyzkoumali různé 
možnosti, jakož i vymysleli a vyrobili patřičné aparatury, které pak budou skutečně účinné, aby ukončily 
to, co uskutečnily ty síly náboženské víry sektářských fanatiků a co nyní žel působí tak, že to omezuje 
tvoji osobu a práci, což se stalo velmi obtěžující věcí. A co se týče času, který budou Ziltoner potřebovat 
k tomu, aby mohli skutečně postupovat proti těmto uvolněným energiím a jejich silám a dokázali je 
zlikvidovat, tak ten bude velmi dlouhý, takže tato věc potrvá pravděpodobně déle než tvůj život, 
konstatoval Arlion. 

Billy   Celá ta věc z mého mládí je tedy stále ještě aktuální, tedy právě to, že jsem byl všude 
pronásledován. A nyní to tímto způsobem pokračuje, jelikož potomci těch, kteří tehdy způsobovali 
všechny ty zlé problémy, pracují i dnes na tom, abych byl silně obtěžován. Ta náboženská nenávist, 
kterou tehdy proti mně uvedla do světa žena, jíž se říkalo Horatin, a která do této chvíle přinesla i 24 
vražedných útoků na moji osobu, bude pravděpodobně aktuálně skončena až tehdy, když už tady 
nebudu, jak musím patrně říci. 

Okolnost, že to celé nyní funguje na technické bázi, myslím ty útoky na psací přístroje, které jsou pro mě 
důležité, a na mé zdraví a osobu atd., nemůže být patrně změněna. Zřejmě je jedna z těchto sektářských 
osob (nebo několik z nich) mimořádně geniální a tak vynalézavá na poli elektronické techniky, že může 
být něco takto futuristického vymyšleno, zkonstruováno a používáno. Jak jinak by tato osoba (nebo 
několik osob) mohla vyrobit takovýto vynález, aby tím postavila takříkajíc »pekelný stroj«, který je nyní 
nasazován proti mé osobě a práci? To je patrně věc, proti které ani Ziltoner nemohou nic učinit? 
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Bermunda   Tak tomu žel je, a mimoto nesmějí – stejně jako ani my – zasahovat na Zemi do žádných věcí 
přírody nebo do záležitostí lidí atd. 

Billy   Tomu rozumím – to právě plyne z vašich direktiv. Takže ani ti chlapíci nemohou pomoci. 

Bermunda   Ne, neboť patří k naší Federaci, takže jim naše direktivy nedovolují zasáhnout. Co smějí 
učinit, to je pouze to, co udělali ve Středisku již vícekrát v tom ohledu, že působili proti silám, které 
spadají mimo rámec akutních a přímých vlivů pozemšťanů nebo i obyvatel jiných planet. Je zajímavé, 
že se toho drží i ti cizinci, kteří se čas od času objevují v pozemském vzdušném prostoru, čímž dávají 
najevo svoji přítomnost, avšak s těmi nejsme v kontaktu, a ani jim nedáváme možnost, aby nás 
v jakékoliv podobě vůbec vnímali. 

Billy   Ti cizinci vás tedy nemohou lokalizovat, stejně jako ani pozemšťané – to mi říkal již Sfath, jehož 
přítomnost na Zemi byla známa pouze těm, které přímo kontaktoval. Tehdy také vysvětloval, že se takto 
postupovalo po všechny časy a od dob, kdy Plejaren přilétli na Zemi, a to proto, jak povídal, aby tito 
cizinci nemohli nalézt cestu k Plejaren do Vesmíru ANKAR. Tak se to patrně zachovalo do dnešního dne. 

Mám skutečně čím dál větší těžkosti s tím, abych ještě pracoval na počítači. Všechny ty zásahy účinkují 
i v jiném ohledu, jako například i tehdy, když jsem naproti v kuchyni nebo v obýváku atd. Když chci např. 
na televizoru naladit nějakou stanici, tak to nejde, anebo se na obrazovce objeví něco jiného, než co jsou 
naladil. Tak se to má i s ručním psaním; často se stává, že tyto vlivy jakoby automaticky pokřiví mé písmo 
až k nečitelnosti, načež sám již nedokážu rozluštit, co jsem vlastně napsal, přičemž se na papír často 
dostávají i chybná písmena. Samozřejmě že je píšu sám svojí rukou, avšak právě nechtěně, aniž bych 
proti tomu mohl něco učinit. Někdy je tomu tak, že by se z toho člověk mohl zbláznit. Možná že by bylo 
dobré, kdyby sem opět mohli přijít ti maličcí a dokázali proti tomu něco udělat. Od té doby, co tady při 
svém posledním zásahu vyvíjeli své snahy, jsem mohl na počítači psát skutečně lépe. Od té doby se však 
objevují jiné věci, jako to, že jsou vpravována chybná slova na chybná místa v textu, který právě píšu. 
Avšak často se děje, že texty jednoduše mizejí nebo se posouvají na jiná místa atd. Totéž se děje i tehdy, 
když text nahraji na flash disk a předám jej dále. 

Kromě toho se odehrávají i velmi podivné věci, které někdy vidí nebo jinak vnímají i jiné osoby, jako např. 
Daniela, která pracovala vedle ulice na zahradě, když slyšela a viděla, že Michael projížděl kolem se svým 
autem, ačkoliv byl v této době ještě daleko pryč, a sice v obci Bauma nebo Bäretswil či tak, a přijel asi 
až za 20 minut později, což Daniela samozřejmě opět viděla, a slyšela jízdu auta. Když jsme jednou se 
Silvanem sjeli dolů do oblasti »Würmli Sprung«, tak právě vyjíždělo z lesa poštovní auto, takže jsme sjeli 
na stranu a čekali, jelikož zatáčka se nehodila k tomu, aby to poštovní auto mohlo projet naproti našemu 
osobáku. Ale to auto k nám z té vzdálenosti asi 40 metrů nahoru nevyjelo, takže kolem nás neprojelo, 
a proto jsme se šli podívat – to poštovní auto jednoduše zmizelo a prostě se vypařilo. Kromě toho mi 
z police zmizely dvě drahé knihy, jedna asi již před 4 nebo 5 lety, nyní však i ta druhá, asi před 6 měsíci. 
Další exemplář si koupit nemohu, jelikož jsou tyto knihy již po celé dekády rozebrány a už se znovu 
netisknou. Nově mi také zmizel pořadač, který byl pro mě důležitý kvůli daním, a nyní ještě jeden další, 
který obsahoval důležité podklady – a oba se do dnešního dne ještě neobjevily. Veškeré hledání zůstalo 
bezvýsledné, ale zato mi padaly z čistého nebe opakovaně na můj pracovní stůl nějaké předměty, jako 
např. staré šperky atd. Několikrát také beze stopy zmizely spočítané peníze z desek přichystaných 
k placení, a také před očima Patrica a mé osoby zmizela 200franková bankovka, když jsme spolu dělali 
měsíční vyúčtování. Totéž se stalo i se svazkem 50frankových bankovek, jichž zmizelo hned 10, a sice při 
účetnické práci, která probíhala spolu s Piem. Dlužno ještě dodat, že jsem byl celou dobu stále 
v kanceláři, když mizely tyto velké finanční obnosy, dokonce až ve výši 1000 švýcarských franků. Někdy 
byli u mě i lidé, jako právě Silvano, Patric nebo Pius atd., kteří částečně sami viděli a zažili, jak ty bankovky 
atd. jednoduše beze stopy zmizely z desky stolu atd. Jednou dokonce viděl Michael, jak se za mým levým 
uchem náhle zhmotnila mince a následně spadla na stůl. 

http://cz.figu.org/


10 
 

 

Copyright 2022 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

Bermunda   Také Ptaah přece takovéto podivné události zažil ve tvé pracovně, jak jsme mohli vidět 
i na svých záznamech; viděli jsme například, jak jedna tvá kniha ležela na polici a jednoduše náhle 
zmizela. 

Billy   Ano, na to si vzpomínám, neboť jsem přece po dobu jednoho týdne již nesměl chodit k polici, když 
jste tam nainstalovali svůj přístroj, který vše zaznamenával, a tudíž pak bylo možné vidět, jak ta kniha 
jednoduše náhle beze stopy zmizela. Takovéto podivnosti se odehrávaly i ve vztahu k četným osobám, 
které byly náhle násilnicky, nemravně osahávány nebo oslovovány, načež si myslely, že viníkem jsem byl 
já, jako se tak stalo v případě Semjase, prof. Bendera a následně zejména i Marcela, který se zřítil se 
židle, přičemž si zlomil žebra. 

Bermunda   Ano, to je mi známo, neboť Semjase mi o tom vyprávěla – ona byla přece tou první osobou, 
která byla necudně napadena a oslovena. 

Billy   Ano, ona byla první. 

Bermunda   To souhlasí, vše mi vyprávěla, i to, že se zprvu domnívala, že tím, kdo ji nestoudně oslovoval 
a osahával, jsi byl ty, ačkoliv jsi byl na druhé straně své pracovny a nebyl v jejím okruhu. Žel se vyděsila 
a uvědomila si až po nějaké chvíli, že jsi viníkem nemohl být ty, protože jsi přece nebyl v její přímé 
blízkosti. 

Billy   I přesto to bylo velmi trapné. 

Bermunda   To bylo jistě i pro všechny ostatní. 

Billy   To můžeš jistě říci, neboť to začalo u Semjase, pokud ji smím ještě jednou zmínit, a pokračovalo to 
u Hanse Benze, Engelberta, právě i u prof. Bendera a dále také u dr. Fraudeho, Marcela a Silvana, totéž 
se dělo i u žen, jako byla Elsi, Olgi, Maria, Amata, Dorit, Bruni, paní Gautschiová a Margret. Nejprve se 
všichni domnívali, že viníkem jsem byl já, takže odešli pryč, a dokonce na mě dotírali soudní cestou. Pak 
ale nadešel čas – byť to trvalo 3 roky –, kdy se mi omlouvali, přičemž Jacobus mě musel vézt dokonce 
do St. Gallenu, abych mohl přijmout omluvu od Amaty. Olgi přijela sem do Střediska a omlouvala se, 
Bruni také, stejně jako prof. Bender; paní Gautschiová mi telefonovala a rovněž se omlouvala. Dorit sem 
také přišla, Maria přišla spolu s Engelbertem. Dr. Fraude se omlouval přímo na místě, Hans Benz také 
a Silvano rovněž. 

Možná že se to stalo i některým dalším, kteří ale jednoduše mlčeli, což ovšem nevím, ale jistě tomu tak 
bylo, neboť byla ještě i po 30 letech vyvíjena snaha mě zažalovat, a sice ze strany ..., avšak to bylo 
odmítnuto kvůli »promlčení«. Patrně byl rozhodujícím podnětem v této věci pomstychtivý akt D. G., 
jelikož nejsem téhož názoru jako on ohledně Darwina, kvůli čemuž mě nenávidí. 

Bermunda   To je mi známo, neboť jsem dobře zpravena o všech těch zlovolnostech, které byly proti 
tobě páchány ve tvé vlasti od doby, kdy jsi byl chlapec, a také později v mnoha státech Země, a jsem také 
dobře informována o všech těch lžích a podvodech, které jsou dnes kolem tvé osoby na denním pořádku. 
K tomu musím již uvést, že toho je více, než může člověk unést a snést, přičemž je pro mě hádankou, jak 
jsi vlastně to vše mohl přestát? Skutečně nedokážu pochopit, že ses nezměnil a že jsi navzdory těm 
útočnostem, lžím, podvodům a proti tobě mířeným zlovolnostem zůstal člověkem, kterým z důvodu 
tvých prací být musíš. 

Billy   – Co na to mám říct – to je právě ta věc – nu ano, myslím si, že je to právě ta věc, kterou jsem se 
naučil od otce, matky a Sfath. Ti všichni mě učili tomu, že člověk má být poctivý, důstojný, skromný, 
dobrý a spravedlivý. Sice to ze strany matky neprobíhalo vždy šetrně a shovívavě, avšak naučilo mě to 
tomu, že jsem mohl a i dnes mohu snášet to, kvůli čemu člověk běžně ztroskotává. Že se tak ale neděje 
v mém případě, za to vděčím Sfath, který byl mým nejlepším přítelem a mým pravým učitelem, neboť 
on mě učil tomu, abych všechno viděl tak, jaké to skutečně je. To tedy znamená, že člověk musí za vším 
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vidět faktickou pravdu a poté rozeznat a pochopit, jaký je vlastní důvod nějakého vyjádření, nějaké věci, 
chování nebo jednání určitého člověka. Pokud člověk rozpozná, jaký je pravý, vlastní důvod věci – jako 
např. nějakého neoprávněného obvinění, neospravedlněného zacházení nebo chování atd. nějakého 
člověka –, tak je schopen rozeznat, zda dotyčný chápe, co vůbec povídá, jaké v sobě tvoří pocity, jak 
jedná a co obhajuje atd. Ohledně toho jsem se na základě zážitků a zkušeností naučil, že sotvakdo prožívá 
navenek nějakým způsobem to, co je v něm skutečně v té či oné podobě přítomno. Člověk zpravidla 
projevuje navenek a vyjadřuje slovy a činy atd. to, co je jen jeho povrchní stránkou, která však 
neodpovídá jeho pravé povaze, již ale nedokáže nalézt ani prožívat, jelikož je chybně řízen zmatky 
okolního světa – protože se právě nechává řídit a sám vědomě nemyslí, nečiní vlastní rozhodnutí 
a nejedná. 

Bermunda   Tomu, co říkáš, dobře rozumím, ale zda tomu budou rozumět i četní pozemšťané, to se 
odvažují zpochybnit. Mám na mysli zvláště ty, kteří věci hodnotí na základě nedostatečné pozemské 
psychologie a věří ... 

Billy   ... že pobrali všechnu moudrost světa. 

Bermunda   To si patrně myslí i vedení švýcarského státu, které vpravdě nemohlo jednat hloupěji, než 
jak jednalo. My, na planetě Erra, jsme pomocí svých veřejných komunikačních vysílačů položili své 
populaci otázku ohledně faktu, že Švýcarsko jakožto neutrální země převzalo od diktatury EU, jak tuto 
organizaci právem nazýváš, sankce proti Rusku. Následně jsme obdrželi všeobecné, stejně znějící 
odpovědi, které nejsou právě potěšitelné. 

Billy   A copak tedy to obyvatelstvo povědělo? A k tomu mám ještě tuto otázku: Vztahuje se to jen 
na jednu určitou zemi, anebo na celkovou populaci lidu na planetě Erra? 

Bermunda   Týká se to celkově populace na planetě Erra, a její jednotné mínění zní tak, že když se 
převezme a provádí nařízení nějakého státu proti jinému státu, tak se to nikdy nedá sloučit s neutralitou. 
Kvůli tomu, že státní činitelé tvé vlasti, Švýcarska, převzali sankce Evropské unie proti Rusku, a navíc je 
ještě nechávají provádět, porušili tím nejhorším možným způsobem neutralitu Švýcarska, a navíc tento 
stát s pečetí neutrality připravili o hodnověrnost; a nadto Švýcarsko vinou tohoto hloupého jednání 
ztratilo neutralitu a postavilo se na roveň s těmi pozemskými státy, které neutralitu neznají. Fakt, 
že švýcarské »státní vedení« jednalo tímto způsobem, jednoznačně dokazuje, že je neschopno 
vykonávat svůj úřad. Nerozumí tomu, co skutečná neutralita na státní i soukromé úrovni znamená, takže 
o tom chci hovořit, a sice následujícím způsobem: 

Neutralita v politickém ohledu znamená, že se stát nikdy nepřipojuje k jiné politické organizaci; vznikne-
li nutnost spolupracovat, tak má být tato spolupráce smluvně ustanovena při zachování absolutní 
neutrality, a sice bez speciálních klauzulí ve věci trestních opatření atd. Speciální klauzule o okamžité 
a časově neomezené neutralitě pak znamená, že nesmějí být nikdy uvalovány sankce na jiné státy, 
náboženské společnosti, soukromé osoby, firmy nebo koncerny, uskupení, společenství a organizace 
žádného druhu a že nesmí být tato smlouva vypovězena nebo omezována výpovědní lhůtou, a to ani 
z jedné, ani druhé strany. 

Neutralita znamená, že na politické ani soukromé úrovni není nikdy dovoleno zaujímat solidární postoj, 
ať už ve vztahu k nějakému státu, politické straně/frakci, nějakému uskupení nebo společenství, neboť 
pravá neutralita nenechává nikdy otevřenou cestu pro tvorbu solidárního postoje, jelikož ten v každém 
případě a bez výjimky znamená, že je neutralita porušována, ba dokonce rušena, resp. mařena, vlivem 
zaujatého, stranného stanoviska. 

Neutralita také znamená, že nejsou nařizovány, vydávány ani aplikovány žádné sankce proti ekonomice 
libovolného druhu, proti jednotlivým lidem nebo národům, a to nezávisle na tom, jakého jsou druhu. 
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Sankce se vždy zakládají na nenávisti, pomstě, odplatě, násilí a nátlaku, nejsou nikdy prospěšné 
a přinášejí jen tím spíše násilí a utrpení. 

Neutralita znamená, že se nemá nikdy využívat chování, které se na politické nebo soukromé úrovni 
vměšuje do cizích záležitostí, rozmíšek a způsobů chování, neboť odpovídá nepsanému zákonu 
spravedlivosti, že každé zlovolné a také násilné rozhodování, jakož i veškeré špatné jednání a ostatní 
neoprávněné a násilnické machinace, náležejí ve svém původu pouze těm, kteří tyto zvrhlosti vymýšlejí 
a kteří se vměšují do věcí, jež se jich netýkají, a navíc projevují chování, rozhodování a jednání, které 
jsou v rozporu s veškerou spravedlností a lidskostí. 

Neutralita znamená, že nikdy nemá probíhat vměšování do žádných válek a že se nemají přebírat jejich 
podoby, ať už se jedná o politické války, vojenské války, v nichž se otevřeně vraždí, a tedy zabíjejí lidé 
v rámci násilných ozbrojených akcí, anebo o války ekonomické, při nichž se páchají tajné a zákeřné 
vraždy, či o ukrutné guerillové války a války proti režimu, jež vedou až k umučení četných lidí atd. Ani 
secesní a kolonizační války, jakož ani války o autonomii nepřinášejí nic jiného než početné mrtvé, a dále 
též války občanské. Všechny tyto války v každé podobě si žádají své oběti, lidské životy, a žádná z nich 
není nikdy oprávněná. Války a kontroverze libovolného druhu představují konání, které pohrdá lidským 
životem, jakož i zločin, a nemohou být nikdy uváděny do souvislosti s neutralitou. 

Neutralita znamená, že se nikdy a za žádných okolností nemají vydávat ani provádět sankce proti 
nějakému jinému státu, proti firmám, koncernům, uskupením, organizacím a soukromým podnikům 
či osobám, neboť takovéto sankce odpovídají v každém případě ekonomické válce, a válka jakéhokoliv 
druhu představuje bezpráví. Sankce způsobují újmu a nouzi hospodářství, a tedy národům, které jimi 
trpí a které nepřispívají ničím k tomu, že mocenští činitelé nařizují války a že je nechávají provádět svými 
armádami. 

Neutralita znamená, že se člověk rozhoduje, jedná a chová se tak, že se v zásadě nepodílí na zaujatých, 
ideologických, politických a náboženských konfliktech, ale že pouze uvádí své neutrální mínění nebo 
vědění a u toho také zůstává, aniž by v nějakém svárném konfliktu urážel a dostával do ráže sebe samého 
a všechny ostatní a vyvolával násilí. 

Neutralita znamená nikdy se nepřipojovat k žádnému uskupení nebo organizaci, které vznášejí 
požadavky, jež s neutralitou nejsou slučitelné, které ji ohrožují nebo které omezují samostatnost 
neutrálního státu. 

Neutralita znamená, že musí být za všech okolností zachována a že nesmí být nikdy porušována žádnými 
odklony a solidárními skutky, což nesmí být činěno ani zapojováním se do akcí jiných států. 

Neutralita znamená, že je nutno ji v každém ohledu dodržovat a že nesmí být nikdy porušována, nebo 
dokonce zcela mařena zaujetím nějakého stranného stanoviska, ať už na rovině politické, nebo 
soukromé, anebo v jiném vyplývajícím ohledu. 

Neutralita znamená, že se neutrální země nesmí nikdy vměšovat do záležitostí jiných zemí, vydávat vůči 
nim sankce nebo je přejímat od ostatních států, přičemž se nesmí ani účastnit válek jiných zemí nebo se 
do nich vměšovat. 

Neutralita znamená být za všech okolností neutrální, jak plyne z latinského výrazu »neutrum«, resp. 
»žádná z obou věcí«. V přesném vyjádření znamená neutralita vyváženost, nestrannost, a tedy nezaujaté 
stanovisko v případě konfliktu jiných států. 

Neutralita znamená chování, které je veskrze založeno na neutrálním způsobu myšlení, mluvy a konání, 
a to jak v politickém, tak v soukromém ohledu, neboť neutralita nezahrnuje pouze formální oproštění 
státu od svazků a paktů, nýbrž i dokazování soukromého neutrálního postoje. 
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Neutralita nějaké země znamená, že musí být navenek zachováván trvalý stav za účelem nezávislosti, 
a sice za účelem nezranitelnosti vlastní oblasti, jakož i vlastního zákonodárství v každém ohledu. 

Neutralita v politice znamená, že nejpodstatnější zásady zahraniční politiky nesmějí být nikdy, v žádném 
případě praktikovány mimo rámec neutrality. 

Neutralita znamená, že se země ani lidé nesmějí nikdy vojensky podílet na ozbrojených konfliktech mezi 
jinými státy nebo se klonit na jednu, či druhou stranu. 

Neutralita ve vztahu k člověku znamená, že tento člověk hovoří v každém případě neutrálně, nikdy se 
subjektivně nekloní k žádné straně a nikdy jednu ani druhou stranu zaujatě neupřednostňuje nebo 
neznevýhodňuje svými slovy, rozhodnutími či skutky atd.  

Neutralita znamená, že se nikdy nesmí vstoupit do vojenské paktu s jiným státem, přičemž nesmějí být 
na vojenské ani politické úrovni udíleny žádné rady. 

Neutralita znamená, že ve státě musí převládat všeobecná suverenita a demokracie, že je o každém 
názoru možné diskutovat, že se nalézá nejlepší řešení a že se nakonec provede to, co ustanoví převážná 
většina v hlasování. 

Neutralita znamená nikdy se nevměšovat do cizích záležitostí jakéhokoliv druhu. Je-li to nutné, má se 
pouze vyjádřit osobní názor, aniž by se člověk klonil na jednu, nebo na druhou stranu, neboť veškerá 
mluva musí v každém ohledu zůstávat neutrální. 

To je celkově vzato to, o čem vypovídá naše zákonodárství a náš řád ohledně neutrality, což ovšem můžu 
reprodukovat jen podle smyslu, neboť explicitní znění nemůžu uvést, neboť bych si jej musela číst. 

Billy   To je přece jasné. Každopádně ti vyslovuji vřelý dík za tvé vývody, které jsou cenné a které 
vypovídají o tom, co neutralita skutečně je, přičemž by ji měla zohledňovat speciálně švýcarská vláda 
v Bernu, což ovšem ve své nezpůsobilosti neučinila. Přitom je přece lhostejné, zda jsou tito vládní 
nezpůsobilci členy Spolkové rady nebo jejich poradci, anebo osoby z rady Národní a Stavovské. 

Bermunda   Vyslovuješ správná slova, avšak žel je ve Švýcarsku a v samotném bernském státním vedení 
– tedy ve Spolkové, Národní a Stavovské radě – mnohem více lidí, kteří nevědí, co neutralita vlastně je, 
kam až sahá a co všechno v sobě obsahuje. Mnozí lidé ve Švýcarsku a veškeré populace na světě nevědí, 
co pravá neutralita vůbec je a co všechno v zásadě obsahuje. Tito lidé nevědí a ani nechápou, co 
neutralita skutečně představuje, neboť ti všichni nepřemýšlejí o tom, co skutečná neutralita znamená – 
nejen pouze v politickém a vojenském ohledu –, a že vesměs ve všech oblastech, zvláště však v oblasti 
politické, nesmí v žádném případě následovat vůbec žádné vměšování jakéhokoliv typu do záležitostí 
jiných států, přičemž neutrální stát nesmí přebírat a vykonávat ani žádné sankce nebo jiná opatření 
cizích států a vlád atd. Jelikož to však Švýcarsko přece jen učinilo, tedy právě v případě Ruska – které 
na Ukrajině vede válku –, tak se nejen učinilo z hlediska své neutrality nehodnověrným a zrádným, ale 
uvrhlo svoji neutralitu do špíny zrady a začlenilo se do řad států, které neutrální nejsou. 

Billy   Tak tomu žel je, jelikož v bernské vládě jsou neschopníci, kteří věří, že spolkli veškerou moudrost, 
kterou si jen namlouvají, jakož i své vědomosti a pochopení, zatímco jsou hloupí jako oslové, jelikož 
nejsou schopni myslet a jelikož se jejich inteligentství pohybuje pod bodem mrazu, takže nedokážou 
vidět realitu tak, jak skutečně existuje. 

Bermunda   To by se jim mělo říci, neboť svoji hloupost nedokážou odstranit, aniž by jim o jejich 
hlouposti, resp. nemyšlení byla pověděna a vysvětlena pravda.  

Billy   Jsou žel namyšlení a nechají se jen sotva poučit. Jako obvykle zde vládne rozumbradství, jako 
v případě těch, kteří zastávají bludnou víru ohledně své pozice, a kteří tudíž ani nepřipouštějí tu pravdu, 
že neexistuje žádný Bůh. Ti všichni ale mluví tak důležitě a pronášejí velká slova, zatímco jsou závislí 
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na své klamné náboženské víře a navíc zaujatí, právě tak – smím-li se odchýlit od těch, kteří provozují 
politiku – jako lékařský výzkum, který se zaměřuje jen na muže, avšak nikoli na ženy. Největší část 
veškerých lékařských výzkumů se prakticky provádí ke zdravotnímu užitku mužů, avšak jen velmi málo 
je veden výzkum ve prospěch žen. Největší díl veškerého lékařství je vlastně orientován na organismus 
mužů, aby tento fungoval, avšak nikoliv na organismus ženský, který na vše reaguje zcela jinak než ten 
mužský. Je tomu ale přesto tak, že je imunitní systém žen silnější než ten mužský. Je tomu nicméně přece 
jen tak, že u žen se musí každá nemoc léčit prakticky jinak než tatáž nemoc u mužů. 

Bermunda   Tak tomu skutečně je, avšak většina pozemšťanů o tom nic neví. 

Billy   To je mi známo, ale většina pozemšťánků neví mnohé. Existuje ještě mnoho věcí, živočichů 
a ostatních záležitostí, které pozemšťané ještě neobjevili nebo nenalezli, a to jak v pralesích, tak 
v pohořích, krajinách, normálních lesích a vodě. Zejména mám na mysli všechno to, co jsem viděl již se 
Sfath v normálních mořských vodstvech a v hlubokém moři. To překonává vše, co badatelé a vědci vůbec 
znají. Vzpomínám si např. na to, jak mi učitel Frei namlátil trnkovou holí, když jsem mu řekl, že hluboko 
v moři existují sloupovité útvary z uhličitanu vápenatého a kamení, z nichž stoupá vzhůru kouř, a že tam 
dole jsou také ryby jako žraloci, ale také četní další malí i velmi velcí živočichové a rovněž i želvy a řasy, 
které generují vlastní světlo a září. A jednou mě také zbil, jelikož jsem povídal, že kletba neexistuje, jelikož 
je to jen pověra a klamná představa věřících a hystericky reagujících lidí. 

Sfath mi právě na Zemi, v atmosféře, ve vodách potoků, řek a jezer, jakož i na horách, v lesích, na loukách, 
v bažinách, v mořích a hlubokém oceánu atd., jakož i v oblastech mimo náš svět, již brzy, ve 40. letech 
20. století, až do svého odchodu, ukazoval věci, které naši pozemšťánci objevili a nalezli až o mnoho let 
později, nebo je objevují teprve nyní nebo tak učiní až v budoucnu. 

Bermunda   To je mi známo. Zanechal po sobě v tomto ohledu velmi mnoho popisů, jako např. o tom, 
že ti ve třech galaxiích umožnil pozorovat centrální hvězdy a ukázal, co je onou vlastní energií a materií, 
které utvářejí Vesmír DERN. Je toho mnohem více, než věda ... ... 

Billy   ... Tím jsi řekla již dost, více nemusíš zmiňovat, a mimoto mi důtklivě povídal, že mám pomlčet 
o tom, čemu mě vyučoval, neboť vědci musejí sami vypátrat, jaká je skutečnost. Ty tři centrální hvězdy, 
které jsou u nás nazývány »černými dírami«, byly přece mezitím »objeveny«, avšak plná realita v tomto 
ohledu je pozemským vědcům neznámá, stejně jako skutečná pravda o existenční energii Vesmíru 
a o základní hmotě Kosmu, kterou nazývají »temnou energií«. Před lety jsem o tom jednou hovořil 
s Ptaah, avšak neřekl jsem při tom to, co tato hmota vlastně vpravdě představuje, jelikož o tom přece 
oficiálně nemám hovořit. Ti chytráci musejí právě vše vypátrat sami, a sice jen pomalu, pomalu, neboť 
příliš mnoho vědomostí za příliš krátkou dobu přináší jen škody. Pravdu o této skutečnosti dokazuje už 
jen příliš rychlý technický vývoj, kvůli němuž byly vražedné nástroje v podobě zbraní dovedeny 
na takovou úroveň, že se může kvůli nim Země roztrhat a explodovat do nekonečného Kosmu. Naštěstí 
pozemšťánci ještě nejsou schopni pronikat do ostatních 6 Vesmírů Tvoření, přičemž se ovšem domnívají, 
že existují, ale považují jejich existenci za dimenze budoucnosti a minulosti, aniž by věděli, že těchto 6 
Vesmírů představuje vlastní prostory, a tedy právě Universa Tvoření. 

Bermunda   Ano, já vím, ty často mlčíš příliš dlouho, a proto tě mohli lidé během tvého života učinit 
zodpovědným za věci, které spáchali ost... 

Billy   ... O tom skutečně nemusíme mluvit. 

Bermunda   Přirozeně, já vím, že ty ... 

Billy   ... Skutečně, o tom bych nerad mluvil. Zapomeň tedy na to, co jsi chtěla povědět. 
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Bermunda   Vždyť to vlastně vím – –, nepovím tedy v tomto ohledu už nic, avšak smím jistě zmínit to, 
že ses toho díky poučení Sfath naučil neobyčejně mnoho. To zvláště z toho hlediska, když se zamyslím 
nad tvým skutečným věkem. 

Billy   To zažíval přece i Sfath, a tudíž bylo nutno jeho skutečný věk počítat v širším rámci. U něj jsem se 
toho mimo jiné hodně naučil v rámci cest do minulosti a budoucnosti, které mi dnes dokazují, 
že nesouhlasí mnohé věci, které se vědci domnívají a rozšiřují jako pravdu. Četné věci byly skutečně zcela 
jiné, než jak tvrdí, jako např. ohledně toho, jak to skutečně bylo s Mayi nebo s jinými starými národy, 
a že na Zemi skutečně přilétli cizinci z jiných světů, z velké dálky a z oblasti mimo vliv SOL, tedy z cizích 
světů Vesmíru DERN – také ti dlouhohlaví. Poté, co jsem tehdy napsal na dotaz ... – kdy to bylo, to už 
nevím –, začalo (...) Ti dlouhohlaví byli také v Babyloně, Egyptě, v Jižní Americe a Asii, kde vládli, přičemž 
Sfath mi dal možnost vše si ověřit. I tehdy, když jsem byl ještě malý chlapec, mě Sfath učil velmi mnoha 
věcem ohledně přírody a přírodních živočichů, jako např. o tom, že mamuti a sloni vnímají hrozící 
zemětřesení a mohou se odebrat do bezpečí; to zemětřesení zjišťují tak, že své chobotové prsty, tedy 
výběžky svého chobotu, přitisknou na půdu, díky čemuž vnímají seismické vibrace Země. Mimoto např. 
ptáci cítí nastávající počasí a přizpůsobují tomu své chování, takže létají vysoko nebo nízko, přičemž se 
při svém letovém putování ze severu na jih a zpět orientují podle hvězd atd. Sfath mě také učil tomu, 
že velmi četní živočichové – jako vyšší a nižší zvířata, vodní tvorové, obojživelníci, želvy, hadi a ostatní 
slepýši všech rodů, jakož i jistí jiní živočichové – mají přirozené magnetické senzory a magnetické smysly, 
jimiž jsou ale vybaveni i vodní tvorové všeho druhu. Jelikož zvláště slaná voda dobře vodí elektrické 
signály, nemají všichni ti vodní živočichové žádné problémy s orientací a s tím, aby »plavali svou cestou«. 
Když ale vodní tvorové, jako velryby a jiní, jednotlivě nebo ve velkém počtu »ztroskotají«, a leží tedy 
na souši a umírají, tak se to děje proto, že v těchto vodních končinách – většinou na moři – mění slaná 
voda svoji konzistenci, načež vodní tvorové ztrácejí orientaci a právě ztroskotají. Nad tím, pokud vím, 
spekulují vědci ještě i dnes a nenalézají v tomto ohledu jádro pudla, takže neznají odpověď na otázku, 
proč tito vodní živočichové troskotají na pobřeží, což se vskutku děje pouze proto, že se změní 
konzistence slané vody do té míry, že tito tvorové ztratí orientaci a ztroskotají. Dokonce i malí živočichové 
jsou natolik pohybliví vlivem magnetismu, že jsou prakticky neomylní, jako např. hovniválové, resp. 
chrobáci, kteří se orientují podle hvězd. Zemský magnetismus je navíc – právě kromě hvězd – pro 
všechny přírodní živočichy nejdůležitějším orientačním faktorem vůbec.  

Bermunda   Sfath byl skutečně dobrým učitelem a přítelem. 

Billy   Tak tomu skutečně bylo. 

Bermunda   Žel mezi námi již není, neboť on by jistě znal řešení té otázky, jak by se mělo postupoval 
proti údajnému a falešnému »znaku míru«, který je na Zemi stále ještě rozšířen a jenž tvoří popud pro 
rozepře, nepokoje a války. Stále ještě se žel používá »runa smrti«, která ve světě budí nejzávažnější 
nepokoje, nemír, a tím i války. To lidé očividně nechtějí pochopit, třebaže ty jsi vyvolal a vytvořil správný 
mírový znak, který je již mnoho tisíciletí rozšířen u nás, na planetě Erra i v naší Federaci, a který sděluje 
mír, jenž skutečně a pevně existuje. 

Billy   To je sice obdivuhodné, ale aby to mohlo fungovat i na Zemi, museli by pozemšťánci myslet 
poněkud dále, než jak myslejí. Většina z nich myslí právě jen na peníze, osobní bohatství, osobní moc 
a své pravlastní blaho, avšak nikoliv na své spolubližní, na přírodu, zvířecí a rostlinnou říši, všechny 
ekosystémy, a tedy ani v žádném ohledu na to, aby v lidstvu vytvářeli mír a harmonii. Lidé se celkově 
zaměřují pouze na to, aby vše uchvacovali a aby svým bližním neponechávali nic dobrého, takže tito 
bližní mohou být souženi, jak zákon káže. Vše se tedy stále orientuje na útok proti bližnímu, ale nikdy ne 
na mír, lásku a harmonii. 

Bermunda   Tvá slova odpovídají přesně tomu, co je skutečnost, což se již od doby před asi 30 lety zvláště 
potvrzuje tím, co lidé deklarují a chápou jako hudbu a zpěv, co je však ve skutečnosti nejryzejší 
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disharmonie. To, co se nazývá hudbou a zpěvem, je natolik zrůdné a natolik to negativně deformuje 
smýšlení a psychiku pozemšťanů, že v hlubokém základu jejich charakteru vzniká odpor proti normalitě 
a dobru, což projevují při každé příležitosti. V tom všem, co se označuje jako hudba a zpěv, není již 
přítomna žádná harmonie, nýbrž už jen disharmonie, svárlivost a zlovolnost, z nichž zákonitě vyplývají 
nepokoje, falešnost, lež, podvod, kriminalita a nakonec i válka, destrukce, zášť, vraždění a jiné pohromy. 
A všechny tyto zvrhlosti všeho druhu jsou populacím každodenně přibližovány prostřednictvím 
informačních orgánů, vinou čehož v sobě lidé tím spíše stupňují svoji nenávist proti tomu či onomu 
a proti jiným lidem a národům. O nic lépe nevypadá situace ani s vírou v Boha, který údajně ztělesňuje 
lásku, spravedlnost a mír a jejž mají věřící horlivě následovat, avšak Bůh ve skutečnosti neexistuje, jelikož 
jeho údajná existence představuje pouze lidský výmysl a fantazii. A v tomto bludu vytvářejí lidé zášť proti 
jinověrcům, a vzápětí opět vládnou nepokoje, ba dokonce války a jiné vraždění, neboť každá bludná víra 
vede dříve či později k hysterii u mnoha lidí, následkem čehož se bez zábran vraždí a vedou se též války. 

Billy   Lidé na Zemi se žel odnaučili samostatně myslet, činit svá vlastní rozhodnutí a jednat na základě 
logiky, rozumu a zdravého úsudku. Většina lidstva je otrocky závislá na náboženstvích a vládách, je jim 
odevzdaná a má velký strach z toho, aby sama nesla odpovědnost za to či ono, a tudíž se nechá 
oklamávat lžemi a podvody a nevyvíjí již žádnou iniciativu k tomu, aby za vším hledala skutečnou pravdu 
a jednala na jejím základě. Lidé již před tisíciletími odložili své samostatné myšlení a postupem času 
na něj zcela zapomněli, takže se z nich stali otročtí vazalové státních mocenských činitelů, náboženství, 
jakož i lhářů a podvodníků; stali se z nich věřící, kteří již nejsou schopni rozeznávat skutečnost v její pravé 
realitě, takže jsou kvůli své víře v náboženství a vlády obelháváni, podváděni, vykořisťováni, a dokonce 
se z nich stávají vrazi, když se přikloní k nenávisti, pomstě, odvetě nebo armádě a podílejí se na jejím 
chodu. 

Bermunda   Což žel nelze změnit, neboť vlastní inteligentnost člověka rozhoduje o tom, zda chce být 
hloupý, nebo skutečně vědoucí. Hloupost je a zůstává stavem nemyšlení, zatímco skutečné vědění, a jak 
vždy říkáš, správné uvažování a působení se zakládají na opravdovém vlastním myšlení, jakož i na logice, 
rozumu a zdravém úsudku. A pouze to představuje správnou skutečnost, že nic neodpovídá víře, ale 
tomu, co je faktickou pravdou, a co tedy vyjadřuje realita. 

Billy   To jsi řekla dobře. A je to skutečně tak. 

Bermunda   Nyní jsme toho však pro dnešek probrali dost, a tudíž svůj rozhovor na tomto místě 
ukončeme. 

Billy   Staniž se. 
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